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G iuseppe Verdi 
«Aida» on oo-
perižanri pärl, 
staadioniooper 
par excellence, 
heliloojal õn-

nestus selles grand opéra suu-
red mastaabid ühitada lüüri-
lis-psühholoogilise intiimsuse-
ga. Vaibumatu imetlus ja tihe 
kasutus pole seda teost vahe-
pealse poolteise sajandiga mär-
kimisväärselt kulutanud, küll 
aga muutnud klišeeks.

Seega pole ime, et lavastajad 
ja kunstnikud üritavad «Aidat» 
üha sagedamini justkui tema 
enese käest päästa. Meditsiinist 
paralleeli tuues võib seda võr-
relda psühhoanalüüsiga, mille 
puhul teab «doktor» vähemalt 
enda meelest «patsiendist» ala-
ti rohkem kui viimatinimetatu 
ise ning arvab, et suudab panna 
ta viimaks tõeliselt «rääkima».

Estonia värske uuslavastus, 
mille autorid on lavastaja To-
bias Kratzer ja kunstnik Rai-
ner Sellmaier Saksamaalt, evib 
samuti psühhoanalüütilist au-
toripositsiooni ja metoodikat, 
püüab näidata meile senitund-
mata «Aidat». Selleks on saks-
lased ooperit nii dramaturgili-

selt kui ka lavastuslikult tuuni-
nud, kruttides sealjuures «Ai-
da» suurooperlikku mastaap-
sust võimalikult inimmõõtme-
liselt kammerlikuks.

Seetõttu on värskest lava-
versioonist täielikult puudu 
muusikasse sisse kirjutatud 
dünaamilised massistseenid ja 
tantsud – esimest võib pidada 
paratamatusest tingitud kasu-
likuks kahinguks, teist ei saa 
lugeda millekski muuks kui ka-
sutamata jäetud võimaluseks.

Estonia orkester mängis 
dirigent Vello Pähni juhatusel 
täpselt, kõlarikkalt ja võimsalt, 
hoides solistidega head balans-
si. Etenduse ajal maja mööda 
seiklema sunnitud Estonia koor 
oleks seeläbi justkui vabanenud 
argisest rutiinist – tulemuseks 
energiline ja mõtestatud partii.

Radamèsi osa esitanud te-
nor George Oniani ilmutas kor-
ralikku häält ja vokaaltehnikat, 
ent oli nii väejuhi kui ka ar-
mastajana samamoodi passiiv-
selt tuim kui avamängu ajal lä-
bi une sääski tappes. Või täitis 
silmatorkavalt sageli seina najal 
kössitanud Oniani sellega üks-
nes lavastaja visiooni?

Nimitegelase karakteri dra-
maturgilist ja lavalist staatili-
sust oli Kratzer püüdnud üle-
tada, lastes talle etenduse vältel 
osaks saada mitut tüüpi füüsi-
list (sh seksuaalset) väärkoht-
lemist. Aida osas üles astunud 
Heli Veskus suutis sellest hoo-
limata end vokaalselt kehtes-
tada, luues dramaatilises mõt-
tes usutava ning tervikliku te-
gelaskuju.

Esietenduse varastas mez-
zo Monika-Evelin Liiv, kes lau-
lis lavastuses läbivalt halva-

Taga Egiptuse kunin-
gas (Mart Laur) ja 
Ramfis (Denis Se-
dov), ees Amonasro 
(Jassi Zahharov) ja 
Aida (Heli Veskus).  
 foto: harri rospu

Kas tõlgendajatel oli hirm mitte 
osutuda originaalteosest ja selle 

autoritest targemaks?

OOPER. Estonia uus «Aida» viljeleb julget, ent suhteliselt sihitut ja sisutut esteetilist avantürismi.

Mitte segada, inimesed surevad

na kujutatud armukolmnurga 
«liigse» liikme Amnerise oope-
ri viimases vaatuses (kogema-
ta?) heaks tegelaseks.

«Aida» rõhub nii sõnalises 
kui ka muusikalises dramatur-
gias lüürilisusele ja heroilisuse-
le, ooperi sisuks on kolme tege-
lase hinges aset leidev konflikt 
romantilise tunde ja patriooti-
lise kohuse vahel, mis lõpeb ka-
tastroofiga. Sakslastest lavas-
tusmeeskond on otsinud sellele 
nende meelest liiga kaua omas 
mahlas õilmitsenud romantis-

miajastu delikatessile uut ma-
rinaadi. Ning leidnud selle post-
modernistlikus provokatiivsu-
ses, mängulisuses, iroonias ja 
fantaasia vabakäigus.

Estonia «Aida» värskes la-
vastuses on nii karakterid kui 
ka kronotoop muudetud eba-
määraselt unenäoliseks. Kunin-
galossi saalide ja templiväljaku 
asemel leiab ooperi kogu (!) te-
gevus aset moodsa sisustusega 
steriilses hotellitoas, mis elab 
nelja vaatuse jooksul läbi mitu 
sümbolistlikku metamorfoosi.

Kratzeri ja Sellmaieri ideed 
on julged ja fantaasiaküllased 
– iseäranis liiv, mida langeb la-
hingust tulnute riietest ning 
triumfimarsi stseenis ka õhu-
konditsioneerist ja laest, kuni 
see katab tuba kui kõrbe –, ent 
allikteose kontekstis suhteliselt 
sisutud ja sihitud ning pealegi 
omavahel mittekoherentsed ja 
silmatorkavalt järjekindlusetud.

Lavastuse kujundikeelel 
puudub igasugune läbiv sün-
taks, loomingulise meeskonna 
esteetiline avantürism andis 
tulemuseks semiootilise kaose. 

Estonia uus «Aida» on üht-
aegu nii üle- kui ka möödala-
vastatud, pealegi kohati päris 
maitsetul moel. Romantilise 
lürismi ja heroismi tuunimine 
postmodernistliku ideoloogilis-
iroonilise palaganiga lõppes na-
gu katse ujutada kummiparte 
happetünnis.

Kuid tähendus võib pärale 
jõuda alles siis, kui seda enam 
oodata ei oska. Mõni nädal en-
ne esietendust sattus mu näppu 
kõnealuse lavastuse reklaam-
flaier. Imestasin endamisi, miks 
on see sedapuhku spetsiaalse 
kujuga, justkui hotellides väl-
japoole ukselingi külge jäetav 
silt. Nähtud esietendus andis 
oma visuaalsel metatasandil 
selge, ehkki mitte eriti veenva 
vastuse: hotellitoast saab siin 
koobas, kuhu teose romantili-
sed kangelased kolmekesi end 
sisse barrikadeerides vabataht-
likult elust lahkuma kogune-
vad, leides mürgikarika mini-
baarist. «Mitte segada, inime-
sed surevad!»

Kuid kust saaksin tõlgendu-
sed etenduses nähtud mõistu-
kõnelisele sümbolivabale voo-
le? Kes avaks mulle selle lavas-
tuse alateadvuse? Millise neu-
roosi sealt leiaksin? Kas tõlgen-
duse hirmu mitte osutuda ori-
ginaalteosest ja selle autoritest 
targemaks?

«Aida»
Esietendus Estonias 22. jaanuaril
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Tartu Uus Teater tõi näit-
leja Evald Aaviku 75. 
sünnipäevaks välja la-

vastuse «Evaldi tekk». Tegu on 
introspektiiviga näitleja loo-
mingusse tema filmide ja Uue 
Teatri lavastuste kaudu.

Teose autor on Gabriela Lii-
vamägi koos Evald Aavikuga, 
kes ka ise lavale astub.

24. jaanuaril 1941. aastal 
sündinud Aavik on mänginud 
enam kui 70 teatrilavastuses ja 
paarikümnes filmis. Tema tun-
tumad ekraanirollid on Sulev 
Keeduse filmides «Georgica» ja 
«Somnambuul», Olav Neulan-

di filmis «Tuulte pesa», Mark 
Soosaare filmis «Jõulud Viga-
las» ja Jüri Müüri filmis «Rei-
gi õpetaja».

Viimastel aastatel on Aavik 
osalenud Tartu Uue Teatri la-
vastustes «Sadama võim», «Ird, 
K.», «Raudmees ehk Odysseuse 
eksirännakud», «Naised valitse-
vad maailma», «Äralennuväli» 
ja «Odysseia».

Äsja pälvis Aavik kultuur-
kapitali elutööpreemia ainu-
laadsete ja jõuliste tegelasku-
jude eest, kes on läbi aegade ri-
kastanud eesti filmikunsti oma 
inimliku sügavusega. PM
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Tartu Uus Teater tähistab 
Evald Aaviku juubelit


